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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PORTARIA N° 813, DE 9 DE ABRIL DE 2019

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 47, VI e IX, aliado ao art. 54, III, § 3° do Regimento
Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro
de 2018, e

considerando o Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012, que estabelece, no
âmbito do Poder Executivo Federal limites e instâncias de governança para a contratação
de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens, com as
alterações promovidas pelo Decreto nº 9.533, de 17 de outubro de 2018, resolve:

Art. 1º Delegar competência exclusiva ao Gerente-Geral de Gestão
Administrativa e Financeira, no âmbito da Unidade Gestora 253002-Agência Nacional de
Vigilância Sanitária-Sede para:

I - atuar como ordenador de despesa e praticar os atos de gestão de recursos
orçamentários, financeiros e patrimonial;

II - instaurar processo licitatório, decidir recursos eventualmente apresentados
pelos licitantes, homologar o resultado da licitação e adjudicar seu objeto ao licitante
vencedor;

III - anular ou revogar procedimentos de licitação;
IV - reconhecer e ratificar a inexigibilidade e a dispensa de licitação;
V - celebrar contratos administrativos, termos aditivos, termos de cessão de uso

e apostilamentos decorrentes dos incisos II e IV deste artigo;
VI - realizar a Conformidade dos Registros de Gestão, ou designar servidor que

não tenha função de emitir documentos no SIAFI para efetuá-la;
VII - designar Gestor Financeiro;
VIII - designar Comissão Permanente de Licitação, Comissão Especial de

Licitação e Pregoeiros com a respectiva equipe de apoio ou, conforme o caso, servidor para
processar e julgar licitação nas modalidades e nas formas previstas no ordenamento
jurídico;

IX - designar comissões de inventário, de desfazimento e reavaliação de bens,
bem como assinar os termos de doações dos bens considerados inservíveis; e

X - designar servidores das Unidades Organizacionais Demandantes das
contratações decorrentes dos incisos II e IV deste artigo para fiscalizar os respectivos
contratos.

Art. 2° Fica o Gerente-Geral de Gestão Administrativa e Financeira autorizado a
exercer as competências descritas no Artigo anterior no âmbito das demais Unidades
Gestoras da Anvisa, quando:

I - Da realização de compras, aquisições e contratações que atendam a mais de
uma Unidade Gestora;

II - Da realização de compras, aquisições e contratações que sejam comuns à
Anvisa-Sede e a outras Unidades Gestoras;

III - Da impossibilidade de atuação de outra Unidade Gestora, devidamente
justificada e motivada pela Diretoria supervisora da respectiva Unidade Gestora.

Parágrafo Único: O exercício das competências de que trata os incisos I e III
deverão ser autorizados pelo Diretor Presidente, sem prejuízo dos limites de alçadas
estabelecidos no anexo I.

Art. 3 ° Delegar competência exclusiva aos Coordenadores de Vigilância
Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados para no âmbito da
Unidade Gestora e Organizacional de sua competência:

I - atuar como ordenador de despesa e praticar os atos de gestão de recursos
orçamentários, financeiros e patrimonial;

II - instaurar processo licitatório, decidir recursos eventualmente apresentados
pelos licitantes, homologar o resultado da licitação e adjudicar seu objeto ao licitante
vencedor;

III - anular ou revogar procedimentos de licitação;
IV - reconhecer e ratificar a inexigibilidade e a dispensa de licitação;
V - celebrar contratos administrativos, termos aditivos, termos de cessão de uso

e apostilamentos decorrentes dos incisos II e IV deste artigo;
VI - Realizar a Conformidade dos Registros de Gestão, ou designar servidor que

não tenha função de emitir documentos no SIAFI para efetuá-la;
VII - Propor à unidade hierarquicamente superior a designação formal de

Gestor Financeiro e de servidores responsáveis pelos atos de gestão do almoxarifado, do
patrimônio e de pessoas;

VIII - designar Comissão Permanente de Licitação, Comissão Especial de
Licitação e Pregoeiros com a respectiva equipe de apoio ou, conforme o caso, servidor para
processar e julgar licitação nas modalidades e nas formas previstas no ordenamento
jurídico;

IX - designar comissões de inventário, de desfazimento e reavaliação de bens,
bem como assinar os termos de doações dos bens considerados inservíveis;

X - designar servidores das Unidades Organizacionais Demandantes das
contratações decorrentes dos incisos II e IV deste artigo para fiscalizar os respectivos
contratos.

XI - executar as atividades de gestão administrativa e logística da Unidade
Organizacional sob sua supervisão, de acordo com as orientações e regulamentações da
Agência, gerenciando as ações a seguir:

a) planejar, coordenar, contratar e fiscalizar o fornecimento de produtos e
serviços que amparam o funcionamento da Unidade.

b) realizar o recebimento, classificação, registro, distribuição, autuação,
controle da tramitação e expedição de documentos, petições, processos e
correspondências., conforme art. 8º da RDC 25/2011 ;

c) planejar, coordenar, e executar as atividades relativas à gestão de
documentos;

d) acompanhar a execução, bem como fiscalizar as obras e serviços de
engenharia;

e) planejar, organizar, acompanhar, controlar, avaliar e executar as atividades
de almoxarifado e patrimônio, exercendo o controle físico dos estoques do almoxarifado e
dos bens inventariados;

f) elaborar e encaminhar à Gerência-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e
Recintos Alfandegados - GGPAF a proposta orçamentária anual com base na previsão de
despesas para o período, contendo a descrição das ações a serem desenvolvidas, incluindo
obras e serviços de engenharia, a indicação dos objetivos a serem alcançados, da ação
orçamentária e da natureza das despesas;

g) elaborar programação financeira adequada ao cumprimento das obrigações
vincendas no mês seguinte e encaminhar a Gerência-Geral de Gestão Administrativa e
Financeira - GGGAF no curso do último decêndio de cada mês.

XII - planejar, coordenar e controlar a execução das atividades de gestão da
força de trabalho, sob orientação da Gerência-Geral de Gestão de Pessoas - GG P ES ,
inclusive, realizando as ações a seguir:

a) orientar e divulgar os procedimentos referentes a deveres e direitos dos
servidores, aplicando a legislação de pessoal.

b) planejar, organizar, coordenar, acompanhar e executar, inclusive no Sistema
de Gestão de Pessoas, os procedimentos relativos a cadastro funcional e pagamento de
remuneração e vantagens, de acordo com a legislação vigente;

c) conceder e publicar adicional de insalubridade e periculosidade, mediante
análise dos requisitos estabelecidos pelas normas legais e infralegais pertinentes;

d) manter atualizados os arquivos, os registros e assentamentos funcionais dos
servidores, aposentados, pensionistas, e demais integrantes da força de trabalho,
assegurando a guarda e conservação da documentação funcional pelos prazos
estabelecidos em Lei, bem como fornecer declarações, certidões e cópias de documentos
sempre que solicitados pelo interessado ou autoridade competente;

e) coordenar, executar e monitorar o programa de estágio de acordo com os
critérios e regras estabelecidas pela GGPES;

f) averbar tempo de serviço;
g) conceder e publicar indenização de campo, mediante análise dos requisitos

estabelecidos pelas normas legais e infralegais pertinentes;
h) instruir e realizar análise preliminar dos processos e submetê-los

diretamente à GGPES quando relativos a:
1. concessão de pensão;
2. concessão de aposentadoria;
3. licença para mandato classista;
4. licença para atividade política;
5. cálculo de exercícios anteriores;
6. ajuda de custo, transporte de servidores e dependentes e transporte de

mobiliário;
7. concessão de abono de permanência em serviço;
8. concessão de licença por motivo de afastamento do cônjuge;
9. concessão de licença-prêmio por assiduidade;
10. acumulação de cargos.
11. auxílio funeral.
i) propor, acompanhar e executar o acordo de cooperação técnica para os fins

do Subsistema Integrado de Saúde do Servidor - SIASS;
j) propor parcerias para o aperfeiçoamento e desenvolvimento dos

servidores;
k) adotar medidas e procedimentos necessários à proteção e promoção da

saúde dos servidores;
l) propor, coordenar e executar programas de melhoria da qualidade de vida no

trabalho, conforme critérios estabelecidos pela GGPES.
Art. 4° As competências delegadas no Art. 3° aos Coordenadores de Vigilância

Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, em casos justificados,
poderão ser exercidas para atender mais de uma Unidade Gestora da Anvisa.

Parágrafo único: A aplicação do disposto neste artigo fica condicionada a
autorização prévia da GGGAF para as competências relacionadas nos incisos I a  XI e da
GGPES para as competências relacionadas no inciso XII.

Art. 5° Cabe a GGGAF a atribuição de informar e orientar as Unidades Gestoras
quanto aos procedimentos administrativos, financeiros, patrimoniais e contábeis.

Art. 6° Cabe a GGPES a atribuição de informar e orientar as Unidades Gestoras
quanto às atividades de gestão de pessoas descentralizadas.

Art. 7° Cabem às áreas técnicas específicas, em conjunto com a GGPAF,
enquanto Unidade hierárquica superior às Coordenações de Aeroportos, Fronteiras e
Recintos Alfandegados - CVPAFs, acompanharem, avaliarem e supervisionarem o exercício
das competências delegadas aos Coordenadores das CVPAFs no âmbito de suas
atribuições.

Art. 8° Fica delegada a competência e estabelecido os limites para a realização
de procedimentos de licitação e contratações diretas na forma dos anexos I e II.

Art. 9° Fica revogada a Portaria nº 1.744, de 18 de novembro de 2011,
publicada no DOU nº 223 de 22-11-2011 - seção 02 - página 28.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WILLIAM DIB

DIRETORIA COLEGIADA
INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN N° 31, DE 9 DE ABRIL DE 2019

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III e IV, da Lei n.º 9.782, de
26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, VI, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, em reunião
realizada em 16 de outubro de 2018, resolve:

Art. 1º Revogar a Instrução Normativa n° 12, de 12 de novembro de 2010,
publicada no DOU n° 218, de 16 de novembro de 2010, Seção 1, pág. 41 e a Instrução
Normativa n° 07, de 31 de outubro de 2013, publicada no DOU n° 213, de 1° de novembro
de 2013, Seção 1 e pág. 56.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

WILLIAM DIB
Diretor-Presidente

QUARTA DIRETORIA
GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

RESOLUÇÃO-RE Nº 931, DE 10 DE ABRIL DE 2019

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituto, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno
aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018;
resolve:

Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) constante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES

ANEXO

1. Empresa: Roberta Santos - CNPJ: 22763443000198
Produto - Apresentação (Lote): LIPO DIET EMAGRY ();
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0001306/19-4
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância

Sanitária
Ações de fiscalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação,

Propaganda, Uso
Motivação: considerando a comprovação de divulgação e comercialização do

produto Lipo Diet Emagry sem registro na Anvisa divulgado nos sites
http://www.robertaemagrecedores.com.br/ e http://www.lipodietemagry.com/; em
desacordo com os artigos 12, 59 e 67 (inciso I), da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976.
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